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Bruno Gielis groeide op in Perk, op enkele fikse boogscheuten  van onze 
nationale luchthaven. Van kindsbeen af gefascineerd door vliegtuigen, plakte hij 
op 11-jarige leeftijd, in het jaar van de laatste bemande Apollovlucht, zijn eerste 

boek en blokletterde een voor de hand liggende titel op het kaft: “VLIEGERS”. 
 

Piloot worden en –tig talen leren, waren zijn dromen. Het liep anders: na eerst 
zijn leerplicht in het O.L.V.- College te Vilvoorde en een kunstopleiding in Sint-
Lukas Brussel te hebben vervuld, behaalde hij het diploma van tuin- en 

landschapsarchitect. Een korte carrière van ambtenaar volgde en later werkte hij 
gedurende twintig jaar als zelfstandig tuinontwerper. Tot vandaag is hij nog 

steeds actief in de groensector. 
 
Op reis bezoekt hij steevast de plaatselijke arboreta alsook luchthavens en 

combineert zo zijn belangrijkste interesses; fotografie, flora en luchtvaart. 
 

Jaren van studie- en opzoekingswerk  resulteerden in zijn debuut “vergeten 
vleugels”, een geschiedkundig en boeiend boek over een vliegtuig maar in 
hoofdzaak over mensen die niet vergeten mogen worden. 

 
 

 



2 juni 1942. Vijf jonge mannen aan boord van een bommenwerper vliegen 

huiswaarts na een luchtaanval op de Duitse stad Essen. De adrenaline giert door 
hun lichamen. Over een uur bereiken ze de Engelse kust en in gedachten zijn zij 

reeds bij hun dierbaren, vrienden en geliefden. Maar dan slaat het noodlot toe. 
Vergeten vleugels beschrijft de spannende zoektocht naar de families van drie 
Engelse en twee Canadese vliegeniers, bemanning van de RAF-bommenwerper 

die boven Brabant, net ten zuiden van Mechelen werd neergehaald door een 
vijandelijke nachtjager. Aan de hand van Duitse, Engelse en Canadese 

documenten gevonden in musea, bibliotheken en militaire archieven, authentieke 
getuigenissen, memoires en talloze contacten met familieleden kon een perfecte 
reconstructie gemaakt worden van hun laatste vlucht en komen we meer te 

weten over de mensen achter de feiten en het leven van deze soldaten na de 
oorlog. 

Vergeten vleugels bundelt eveneens de boeiende verhalen over hun militaire 
opleidingen, de Duitse kampen, de dodentochten, de ontsnappingslijn Comète, 
het opsporen van het vliegtuigwrak en de onvoorwaardelijke inzet en hulp van 

moedige Belgische burgers. 
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